
Mahal natin ang ating mga anak, ngunit ang stress mula sa pag-aalaga, pera, at COVID-19 ay maaring makapagpagalit sa 
atin. Narito kung paano mapanatili ang pagkontrol at pangasiwaan ang galit upang hindi makapanakit ng iba.

Pigilan ang sanhi
Ang pare-parehong mga bagay ang 
kalimitang nagdudulot ng stress at 
galit sa atin

Ano ang nagdudulot ng galit sa iyo? 
Kailan ito nangyayari? Ano ang 
kamilitan mong reaksyon?

Pigilan ang pagsisimula ng galit. 
Magkaroon ng sapat na tulog o 
pahinga kapag pagod. Subukang 
kumain kapag nagugutom. Humingi 
ng suporta kapag nakakaramdam 
ng pag-iisa.

Tingnan ang iyong sarili. Subukan 
ang 'panandaliang humpay' at 
'pangangasiwa ng stress' resource 
sheet para sa mga ideya

Alagaan ang iyong sarili
Kailangan nating lahat manatiling 
konektado. Kausapin ang mga 
kaibigan, kapamilya, at ibang taong 
nagbibigay suporta araw-araw 

Bawasan ang pag-inom ng alak o 
huwag nang uminom, lalo na kung 
gising ang iyong mga anak.

Mayroon ka bang armas o mga bagay 
na maaring magamit upang 
makapanakit ng iba?  Ikandado ang 
mga ito, itago o alisin sa iyong bahay 

Okay lang na manatili ang iyong mga 
anak sa ibang ligtas na lugar or 
maaring dalhin sila sa lugar na 
pwedeng humingi ng tulong

Magpahinga
Kapag nagsisimulang makaramdam ng 
galit, magpakalma ng ilang sandali - mga 
20 segundo. Humingang paloob at 
dahan-dahang humingang palabas nang 
limang beses bago magsalita o kumilos. 

Pumunta sa ibang lugar ng mga 10 
minuto upang maibalik ang kontrol sa 
iyong emosyon. Kung may ligtas na lugar 
sa inyong bakuran, lumabas ka. 

Kung ikaw ay nagagalit dahil hindi 
tumatahan ang iyong baby, okay lang na 
iwanan muna siyang nakahiga sa isang 
ligtas na lugar, gaya ng kuna, at lumayo 
nang kaunti. Tingnan ang iyong baby 
kada 5-10 minuto.

Hindi magpakailanman ang krisis ng COVID-19 - kailangan lamang nating malagpasan ito sa ngayon... 
pa-isa-isa lamang problema bawat araw.

I-click ang mga links sa ibaba para sa iba pang impormasyon:

Sinasabi sa brain science na kung kinokontrol mo ang iyong galit o 
gumagawa ng positibong bagay, nakakatulong ito sa pag-debelop ng 

utak ng iyong anak. Ipagmalaki ang sarili kapag nagawa ito! 

Isa itong tunay na tagumpay!

COVID-19 Parenting
Kapag Nagagalit  Tayo

Tips mula sa WHO Tips mula sa UNICEF Ibang mga wika Mga Pag-aaral
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